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Aquest document recull els resultats de la recerca ‘Mapa de 

recursos de suport escolar a Barcelona 2015’ que ha tingut 

com a objectiu identificar dels recursos de suport escolar a 

Barcelona. S’exposen en aquet informe els resultats relatius al 

districte de Ciutat Vella.

Els recursos de suport escolar objecte d’aquesta recerca són 

aquells que podem definir com: 

“Projectes o serveis de caràcter públic o social, en

funcionament i ubicats dins del terme municipal de

Barcelona, que tenen com a principal finalitat reduir el

fracàs escolar i contribuir a l’èxit educatiu de la població

en edat d’escolarització obligatòria, destinant recursos

humans i materials a dita finalitat”.

Nota: S’exclou el SEP (Suport Educatiu Personalitzat) en l’objecte

d’aquesta recerca.
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Necessitats 
educatives 
especials, 

dictamen de 
l’EAP i/o 

currículum 
adaptat

29%

Dificultats 
importants per 

aprovar
24%

Petites 
dificultats per 

aprovar
30%

Sense 
dificultats 
rellevants. 

17%

Anglès Matemàtiques Castellà Català 

Primària 3.538             1.262             35,7% 18,1% 19,0% 22,6% 28,2% 22,0%

ESO 2.120             914                43,1% 33,4% 35,8% 35,5% 29,3% 33,5%

Total 5.658             2.175             38,4%

Risc de fracàs 

escolar i 

cobertura del 

suport escolar

Alumnat 

matriculat al 

districte Curs 

2014-15

Alumnat que 

fa suport 

escolar. Curs 

2014-15

% alumnat que 

fa suport 

escolar

Alumnat que no aprova competències bàsiques         

(6è i 4t ESO respectivament). Curs 2013-14

Promig no 

aprovats en les 

competències 

bàsiques

Dades generals de Ciutat Vella

Recursos de suport 

escolar

Projectes de 

suport 

escolar

Punts on es 

fa suport 

escolar

Deures i 

competències 

Bàsiques

`12 31

Integració social 

amb reforç escolar
20 25

Lleure amb 

reforç escolar
10 10

Mentoria 

i atenció personal
3 9

El Pla per a la reducció del fracàs escolar a Catalunya marca com a objectiu a assolir el 2018 que el percentatge d’alumnes amb baix 

rendiment sigui menor del 15 % en els resultats de les proves de 6è de primària i 4t d’ESO. S’observa que al districte de Ciutat Vella 

aquest objectiu no s’assoleix a cap de les matèries (les indicades amb icona rodona vermella).
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Dificultats 
idiomàtiques o 
d’adaptació a 

un nou sistema 
educatiu; 23%

Necessitat de 
supervisió o 

motivació per 
tal d’adquirir 

hàbits d’estudi 
adequats; 63%

Problemes de 
comportament 

o d'actitud; 
21%

Característiques dels recursos de suport escolar al districte

Nivells educatius atesos Dificultats d’aprenentatge de 
l’alumnat atès

Altres necessitats educatives de 
l’alumnat atès

1er i 2on Primària

3er i 4t Primària

5è i 6è Primària

1º i 2º ESO

3º i 4º ESO

Batxillerat

Cicles formatius

Programes especials
(PQPI, PTT, etc.)

Educació Especial

3r i 4t ESO

1r i 2n ESO

5è i 6è Primària

3r i 4t Primària

1r i 2n Primària
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Activitats d'esplai

Educació en hàbits

Activitats esportives

Treball familiar

Servei de berenar

Atenció psicosocial

Tallers recretatius

Prestacions econòmiques

Servei de dutxes
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Alumnat 
autòcton 

amb 
pares 

autòctons 
29%

Alumnat 
autòcton 

amb algun 
dels pares 
d’origen 

estranger 
37%

Alumnat 
procedent 

de 
l’estranger 

34%

• Més coordinació amb el 

professorat dels centres 

educatius

• Treball amb les famílies

• Treball en xarxa (escola-

família-serveis socials)

• Personal més especialitzat

• Més activitats de lleure

• Millora del material, 

infraestructures i espai

Objectius dels recursos Activitats complementàries dels recursos Origen geogràfic de l’alumnat

Reforçar cometències bàsiques

Portar al dia els deures

Aportar un espai d'estudi adequat

Generar en l’alumnat motivació

Desenvolupar tècniques d’estudi 

Aprenentatge llengua nouvinguts

Afavorir la socialització

Oferir mentoria

Superar els exàmens

Aprendre des d'altres metodologies

Reforçar vincle amb educadors

Facilitar les transicions educatives

Ampliar continguts escolars

Recursos més coneguts al districte
Principals punts forts i febles dels recursos 
(segons valoració pròpia)

Demandes i prioritats de millora dels recursos

Poca comunicació amb els 
centres escolars

Falta d’espai i 
infraestructura

Manca de personal 
especialitzat

Precarietat o inestabilitat 
financera

Proximitat i personalització
del suport escolar

Treball amb les famílies

Atenció emocional

Activitats de lleure

Implicació i compromís del 
personal i del voluntariat
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El mapa mostra la 

ubicació dels 

recursos de suport 

escolar del districte, 

tant els que es 

realitzen en centres 

educatius com en 

entitats de l’entorn. 

Els espais amb més 

d’un recurs se 

simbolitzen amb 

cercles més grans 

amb els diferents 

colors dels recursos 

que integra.

El color blanc indica 

els centres educatius 

sense suport escolar 

en el propi centre. 

Recursos de suport escolar en el districte

Districte Ciutat Vella
Mapa de recursos de suport escolar a Barcelona

Mapa de recursos de suport escolar a Barcelona 2015. Districte de Ciutat Vella
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Recursos de suport escolar en el districte per tipologia

El mapa mostra la 

ubicació dels

recursos de suport

escolar del 

districte, tant els

que es realitzen en 

centres educatius

com en entitats de 

l’entorn. 

Amb colors 

s’indica el tipus de 

recurs que és, 

segons els 

objectius i 

activitats que 

integra.
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Suport escolar dels centres educatius de primària i secundària

Barri
Nivell

educatiu
Centre Suport escolar del centre

Vinculació de l’alumnat amb altres recursos de 

suport escolar*

El Raval Primària Escola Castella Èxit (CEB) a l'Institut Miquel Tarradell • Espai Multimèdia, àrea infantil i suport als deures i a la recerca d'informació (Biblioteca Sant Pau-Santa 

Creu)

• Casal Infantil Drassanes

• COI i COI Petita Infància Casal dels Intants

• Entorn Escolar Primària (Casal dels Infants per l'Acció Social als Barris)

• CiberCaixa, Tens Talent (Fundació de l'Esperança-Obra Social "la Caixa")

• Programa 1@1 de millora personal (BRAVAL, Iniciatives de Solidaritat i Promoció)

• Fundació Social del Raval

Primària Escola Collaso i Gil Èxit 1 (CEB) a l'Institut Milà Fontanals • Ràdio i edició de vídeo com a reforç de competències bàsiques (Ravalnet)

• Associació Formació i Desenvolupament

• Casal Infantil Drassanes

• COI i COI Petita Infància Casal dels Infants

• Programa infancia i adolescència (Bayt al Thaqafa)

• Entorn Escolar Primària (Casal dels Infants per l'Acció Social als Barris)

• Fundació Social El Raval

• PAE (Fundació Catalunya La Pedrera)

• Espai Multimèdia, àrea infantil i suport als deures i a la recerca d'informació (Biblioteca Sant Pau-Santa 

Creu)

Primària Escola Rubén Darío Èxit 1 (CEB) a l'Institut Milà Fontanals • Associació Formació i Desenvolupament

• Entorn Escolar Primària (Casal dels Infants per l'Acció Social als Barris)

• Fundació Social El Raval

• COI i COI Petita Infància Casal dels Infants

Primària Escola Milà i Fontanals Èxit 1 (CEB) a l'Institut Miquel Tarradell

LÈCXIT (Fundació Jaume Bofill)

• Espai Multimèdia, àrea infantil i suport als deures i a la recerca d'informació (Biblioteca Sant Pau-Santa 

Creu)

• Programa infancia i adolescència (Bayt al Thaqafa)

• Espai de Deures (Associació per a joves TEB)

• Programa 1@1 de millora personal (BRAVAL, Iniciatives de Solidaritat i Promoció)

• Franja Raval

• COI i COI Petita Infància Casal dels Infants

• Entorn Escolar Primària (Casal dels Infants per l'Acció Social als Barris)

• Fundació Social del Raval

Primària i Secundària Escola Pia Sant Antoni Casal d'estudi diari (Casal de Joves Calasanç) • Associació Formació i Desenvolupament

• CiberCaixa, Tens Talent (Fundació de l'Esperança-Obra Social "la Caixa")

• Casal Infantil Drassanes

• COI i COI Petita Infància Casal dels Infants

• Espai de Deures (Associació per a joves TEB)

• Entorn Escolar Primària (Casal dels Infants per l'Acció Social als Barris)

• PAE (Fundació Catalunya La Pedrera)

• Espai Infantil (Coordinadora Poble Sec) (Sants-Montjuïc)
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Suport escolar dels centres educatius de primària i secundària

Barri
Nivell

educatiu
Centre Suport escolar del centre

Vinculació de l’alumnat amb altres recursos de 

suport escolar*

El Raval Primària i Secundària Labouré Projecte Reforç Escolar Fundació Pere Tarrés

Programa Proinfància (Fundació Escola Cristiana)

• CO Espai Socioeducatiu Aula Oberta (Associació Educativa Integral del Raval)

• COI i COI Petita Infància Casal dels Infants del Raval

• Programa 1@1 de millora personal (BRAVAL, Iniciatives de Solidaritat i Promoció)

• Fundació Social del Raval

• Franja Raval

• Espai Multimèdia, àrea infantil i suport als deures i a la recerca d'informació (Biblioteca Sant Pau-Santa 

Creu)

Primària i Secundària Vedruna Àngels Programa Proinfància (Fundació Escola Cristiana)

Projecte Reforç Escolar Fundació Pere Tarrés

• Programa 1@1 de millora personal (BRAVAL, Iniciatives de Solidaritat i Promoció)

• Fundació Social del Raval

• PAE (Fundació Catalunya La Pedrera)

• Suport educatiu per a nens i adolescents del Casc Antic (Fundación Adsis)

• Espai Multimèdia, àrea infantil i suport als deures i a la recerca d'informació (Biblioteca Sant Pau-Santa 

Creu)

Secundària Cintra Programa Proinfància (Fundació Escola Cristiana) • Programa de Suport a l'escolarització "TRIA Estudi" del Centre Obert TRIA (Fundació Comtal)

• Suport educatiu per a nens i adolescents del Casc Antic (Fundación Adsis)

• CO Glamparetes i Casal d'Adolescents de la Barceloneta (Càritas Diocesana de Barcelona)

• Franja Raval

Secundària Institut Milà i Fontanals ÈXIT 1 (CEB) 

Projecte Rossinyol (Servei Solidari per la Inclusió

Social)

Reforç escolar (Casal d'Infants del Raval)

• CO Compartir- Estudi assistit (Associació Gabella)

• Taller de reforç de català (La Formiga) (Sants-Montjuïc)

• CO Espai Socioeducatiu Aula Oberta (Associació Educativa Integral del Raval)

• Associació Formació i Desenvolupament

• Espai Multimèdia, àrea infantil i suport als deures i a la recerca d'informació (Biblioteca Sant Pau-Santa 

Creu)

• Espai de Deures (Associació per a joves TEB)

• Fundació Social del Raval

• Franja Raval

Secundària Institut Miquel Tarradell Estudi assistit organitzat pel propi centre

Èxit 1 (CEB)

Projecte Rossinyol (Servei Solidari per la Inclusió 

Social)

• Programa 1@1 de millora personal (BRAVAL, Iniciatives de Solidaritat i Promoció)

• Fundació Social del Raval

• Franja Raval

• CO Espai Socioeducatiu Aula Oberta (Associació Educativa Integral del Raval)

• Espai de Deures (Associació per a joves TEB)

• Espai Multimèdia, àrea infantil i suport als deures i a la recerca d'informació (Biblioteca Sant Pau-Santa 

Creu)

• Programa de Suport a l'escolarització "TRIA Estudi" del Centre Obert TRIA (Fundació Comtal)

• Ràdio i edició de vídeo com a reforç de competències bàsiques (Ravalnet)

Secundària Stucom Sense suport escolar en el centre -
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Suport escolar dels centres educatius de primària i secundària

Barri
Nivell

educatiu
Centre Suport escolar del centre

Vinculació de l’alumnat amb altres recursos de 

suport escolar*

el Barri Gòtic Primària Escola Baixeras Èxit 1 (CEB) a l'Institut Verdaguer • CO Compartir- Estudi assistit (Associació Gabella)

• Programa de Suport a l'escolarització "TRIA Estudi" del Centre Obert TRIA (Fundació Comtal)

Primària Escola Drassanes Èxit 1 CEB) a l'Institut Milà Fontanals

LÈCXIT (Fundació Jaume Bofill)

• CO Compartir- Estudi assistit (Associació Gabella)

• Suport educatiu per a nens i adolescents del Casc Antic (Fundación Adsis)

• Casal Infantil Drassanes

• COI i COI Petita Infància Casal dels Intants

• Entorn Escolar Primària (Casal dels Infants)

• CiberCaixa, Tens Talent (Fundació de l'Esperança-Obra Social "la Caixa")

• Som-hi (Fundació Migra Studium)

• PAE (Fundació Catalunya La Pedrera)

Primària Sagrada Familia Sense suport escolar en el centre • Casal infantil Drassanes

• Som-hi (Fundació Migra Studium)

• CiberCaixa, Tens Talent (Fundació de l'Esperança-Obra Social "la Caixa")

Primària i Secundària Sant Felip Neri Reforç escolar (AMPA) • Reforç Escolar i Integració Social (REIS) (Ass. Veïns Sant Antoni i CSS Sant Antoni) (Sants-Montjuïc)



Districte Ciutat Vella
Mapa de recursos de suport escolar a Barcelona

10Mapa de recursos de suport escolar a Barcelona 2015. Districte de Ciutat Vella

Suport escolar dels centres educatius de primària i secundària

Barri
Nivell

educatiu
Centre Suport escolar del centre

Vinculació de l’alumnat amb altres recursos de 

suport escolar*

Sant Pere, Santa 

Caterina i la Ribera

Primària Escola Cervantes Sense suport escolar en el centre • Suport educatiu per a nens i adolescents del Casc Antic (Fundación Adsis)

• CO Glamparetes i Casal d'Adolescents de la Barceloneta (Càritas Diocesana de Barcelona)

• Programa de Suport a l'escolarització "TRIA Estudi" del Centre Obert TRIA (Fundació Comtal)

• Programa infancia i adolescència (Bayt al Thaqafa)

Primària Escola Parc de la 

Ciutadella

Èxit 1 (CEB) a l'Institut Verdaguer • CiberCaixa, Tens Talent (Fundació de l'Esperança-Obra Social "la Caixa")

• Suport educatiu per a nens i adolescents del Casc Antic (Fundación Adsis)

• CO Glamparetes i Casal d'Adolescents de la Barceloneta (Càritas Diocesana de Barcelona)

Primària Escola Pere Vila Èxit 1 (CEB) a l'Institut Pau Claris

LÈCXIT (Fundació Jaume Bofill)

• CiberCaixa, Tens Talent (Fundació de l'Esperança-Obra Social "la Caixa")

• Suport educatiu per a nens i adolescents del Casc Antic (Fundación Adsis)

• Programa de Suport a l'escolarització "TRIA Estudi" del Centre Obert TRIA (Fundació Comtal)

• Programa infancia i adolescència (Bayt al Thaqafa)

Primària i Secundària La Salle Comtal Sense suport escolar en el centre • Programa de Suport a l'escolarització "TRIA Estudi" del Centre Obert TRIA (Fundació Comtal)

• Suport educatiu per a nens i adolescents del Casc Antic (Fundación Adsis)

• Suport educatiu per a nens i adolescents del Casc Antic (Fundación Adsis)

• Programa infancia i adolescència (Bayt al Thaqafa)

• Som-hi (Fundació Migra Studium)

Secundària Institut Bonanova Sense suport escolar en el centre -

Secundària Institut Pau Claris Èxit 1 (CEB) • Programa de Suport a l'escolarització "TRIA Estudi" del Centre Obert TRIA (Fundació Comtal)

• Suport educatiu per a nens i adolescents del Casc Antic (Fundación Adsis)

• Programa de suport educatiu de Adolescents (Fundació de l'Esperança-Obra Social "la Caixa”)

• Programes de Triatló per la Inserció (Associació Superacció)

• Programa infancia i adolescència (Bayt al Thaqafa)

• Franja Raval

Secundària Institut Verdaguer ÈXIT (CEB) • Programa de Suport a l'escolarització "TRIA Estudi" del Centre Obert TRIA (Fundació Comtal)

• Suport educatiu per a nens i adolescents del Casc Antic (Fundación Adsis)

• Casal de Joves de la Barceloneta (Càritas Diocesana de Barcelona)

• Franja Raval

• Centre Obert Glamparetes i Casal d'Adolescents de la Barceloneta (Càritas Diocesana de Barcelona)

• Associació Formació i Desenvolupament

• CO Compartir- Estudi assistit (Associació Gabella)
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Suport escolar dels centres educatius de primària i secundària

Barri
Nivell

educatiu
Centre Suport escolar del centre

Vinculació de l’alumnat amb altres recursos de 

suport escolar*

la Barceloneta Primària Escola Alexandre Galí Sense suport escolar en el centre • Suport als deures escolars (Biblioteca Barceloneta-La Fraternitat)

• CO Glamparetes i Casal d'Adolescents de la Barceloneta (Càritas Diocesana de Barcelona)

• Programa de Suport a l'escolarització "TRIA Estudi" del Centre Obert TRIA (Fundació Comtal)

Primària Escola Mediterrània Acompanya a un infant (AFEV) 

Èxit (CEB) a l'Institut Miquel Tarradell

LÈCXIT (Fundació Jaume Bofill)

• CiberCaixa, Tens Talent (Fundació de l'Esperança-Obra Social "la Caixa”)

• Programa de Suport a l'escolarització "TRIA Estudi" del Centre Obert TRIA (Fundació Comtal)

• CO Glamparetes i Casal d'Adolescents de la Barceloneta (Càritas Diocesana de Barcelona)

• Escola de la Pau (Comunitat de Sant Egidi)

• Suport als deures escolars (Biblioteca Barceloneta-La Fraternitat)

Secundària Institut Joan Salvat i 

Papasseit

ÈXIT (CEB)

Projecte Rossinyol (Servei Solidari per la Inclusió 

Social)

• Suport als deures escolars (Biblioteca Barceloneta-La Fraternitat)

• Casal de Joves de la Barceloneta (Càritas Diocesana de Barcelona)

• Centre Obert Glamparetes i Casal d'Adolescents de la Barceloneta (Càritas Diocesana de Barcelona)

• Programa de Suport a l'escolarització "TRIA Estudi" del Centre Obert TRIA (Fundació Comtal)

• Programa infancia i adolescència (Bayt al Thaqafa)

Secundària Institut Narcís Monturiol Reforç escolar (AMPA) -

Secundària La Salle Barceloneta Sense suport escolar en el centre • Suport educatiu per a nens i adolescents del Casc Antic (Fundación Adsis)

• Programa de Suport a l'escolarització "TRIA Estudi" del Centre Obert TRIA (Fundació Comtal)

• Programa infancia i adolescència (Bayt al Thaqafa)

• Som-hi (Fundació Migra Studium)

• Programa 1@1 de millora personal (BRAVAL, Iniciatives de Solidaritat i Promoció)

*El nombre d’entitats a on assisteix alumnat pot 

ser major, ja que no totes les entitats han 

informat sobre el centre on cursen estudis els 

seus usuaris i usuàries.
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Característiques dels recursos de suport escolar del districte

Nom del 

recurs
Tipus

Alumnat 

atès a la 

ciutat

Alumnat 

atès a 

Ciutat Vella

Districtes on 

actua

Ubicació a 

Ciutat Vella

Objectius principals del 

reforç

Hores 

setmanals 

de reforç

Nivells 

educatius 

atesos

Activitats 

addicionals
Preu

Espai Multimèdia, 

àrea infantil i suport

als deures i a la 

recerca

d'informació

(Biblioteca Sant

Pau-Santa Creu)

Deures i

competències

bàsiques

32 32 Ciutat Vella C/ Carme, 47 Reforçar competències de base 

necessàries per seguir el curs 

escolar: lectoescriptura, 

matemàtiques, etc. 

Reforçar el procés d’aprenentatge 

de la llengua entre l’alumnat 

nouvingut 

Generar un espai de socialització i 

integració beneficiós per l’alumnat 

Proporcionar un espai i un ambient 

idonis per a l'estudii

Ajudar a cercar informació, 

presentar treballs, fer deures.

De 15.30 a 

20.30 totes les 

tardes entre 

setmana

Primària, ESO, 

Bartxillerat i 

Cicles 

Formatius

Activitats d’esplai

o d’esbarjo Tallers

recreatius oberts

Activitats

relacionades amb

la lectura.

Gratuït

Èxit 1 (CEB) Deures i 

competències 

bàsiques

1.552 123 Ciutat Vella

L’Eixample

Sants-Montjuïc

Sarrià-Sant Gervasi

Gràcia

Horta-Guinardó

Nou Barris

Sant Andreu

Sant Martí

Escola Baixeras

Escola Drassanes

Escola Castella

Escola Collaso i Gil

Escola Milà i

Fontanals

Escola Rubén 

Darío

Institut Milà i

Fontanals

Institut Miquel

Tarradell

Institut Joan Salvat

i Papasseit

Escola Parc de la 

Ciutadella

Escola Pere Vila

Institut PAU 

CLARIS

Institut Verdaguer

Portar al dia els deures del curs 

escolar

Reforçar competències de base

Facilitar les transicions educatives

Desenvolupar tècniques i hàbits

d’estudi

Reforçar el vincle de confiança

entre l’alumnat i els educadors

Entre 3 i 5 

hores

5è i 6è 

primària; 1r i 2n 

ESO

No Gratuït

Mapa de recursos de suport escolar a Barcelona 2015. Districte de Ciutat Vella
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Districte Ciutat Vella
Mapa de recursos de suport escolar a Barcelona

Característiques dels recursos de suport escolar del districte

Nom del 

recurs
Tipus

Alumnat 

atès a la 

ciutat

Alumnat 

atès a 

Ciutat Vella

Districtes on 

actua

Ubicació a 

Ciutat Vella

Objectius principals del 

reforç

Hores 

setmanals 

de reforç

Nivells 

educatius 

atesos

Activitats 

addicionals
Preu

LÈCXIT (Fundació

Jaume Bofill)

Deures i

competències

bàsiques

152 80 Ciutat Vella Gràcia 

Horta-Guinardó

Escola Drassanes

Escola Milà i 

Fontanals

Escola 

Mediterrània

Escola Pere Vila

Equipaments: 

C/ Sant Pau 114

C/ Reina Amàlia 22

Reforçar competències de base 

Mentoria / acompanyament 

personalitzat 

Aprendre des d’altres 

metodologies educatives

Generar en l’alumnat motivació 

vers l’aprenentatge

Generar un espai de socialització i 

integració beneficiós per l’alumnat

Una hora o 

hora i mitja 

setmanals

Primària Tallers adreçats a 

les famílies sobre 

la lectura

Gratuït

Projecte Reforç 

Escolar Fundació 

Pere Tarrés

Deures i 

competències 

bàsiques

120 10 Ciutat Vella

Eixample

Les Corts

Gràcia

Horta-Guinardó

Sant Martí

Escola Verduna

Àngels

Escola Labouré

Desenvolupar tècniques i hàbits

d’estudi

Oferir mentoria/acompanyament

personalitzat

Aprendre des d’altres

metodologies educatives: 

experimentació, joc, resolució de 

casos, etc. 

Generar en l’alumnat motivació, 

autoconfiança i interès vers

l’aprenentatge

Proporcionar un espai i un ambient 

idonis per a l'estudi

No hi ha 

informació

5è i 6è de 

primària

No Gratuït

Suport als deures 

escolars (Biblioteca 

Barceloneta-La 

Fraternitat)

Deures i 

competències 

bàsiques

10 10 Ciutat Vella C/ Comte de Santa 

Clara, 8-10

Proporcionar un espai i un ambient 

idonis per a l'estudi

Variable en 

funció de les 

necessitats o 

de les 

demandes de 

cada alumne

Primària No hi ha informació Gratuït

Mapa de recursos de suport escolar a Barcelona 2015. Districte de Ciutat Vella
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Mapa de recursos de suport escolar a Barcelona

Característiques dels recursos de suport escolar del districte

Nom del 

recurs
Tipus

Alumnat 

atès a la 

ciutat

Alumnat 

atès a 

Ciutat Vella

Districtes on 

actua

Ubicació a 

Ciutat Vella

Objectius principals del 

reforç

Hores 

setmanals 

de reforç

Nivells 

educatius 

atesos

Activitats 

addicionals
Preu

Xarxa de Lectura

del Raval

(Fundació Tot 

Raval)

Deures i

competències

bàsiques

220 220 Ciutat Vella Entitats

socioeducatives i

biblioteques que

formen part de la 

Xarxa de Lectura.

Reforçar competències i

coneixements de base necessaris

per poder seguir el curs escolar: 

lectoescriptura, matemàtiques, etc.

Reforçar el procés d’aprenentatge

de la llengua entre l’alumnat

nouvingut Aprendre des d’altres

metodologies educatives: 

experimentació, joc, resolució de 

casos, etc. 

Generar en l’alumnat motivació, 

autoconfiança i interès vers

l’aprenentatge

Generar un espai de socialització i

integració beneficiós per a 

l’alumnat

No hi ha 

informació

1r i 2n de 

primària

Activitats d’esplai 

o d’esbarjo 

Educació en hàbits 

d'higiene, 

comportament, etc.

Gratuït o 

quasi 

gratuït

Associació

Formació i

Desenvolupament

Deures i 

competències 

bàsiques

40 10 Ciutat Vella

Eixample

Sants- Montjuïc

C/ Parlament, 49 Portar al dia els deures del curs 

escolar Reforçar competències i 

coneixements de base necessaris 

per poder seguir el curs escolar: 

lectoescriptura, matemàtiques, etc. 

Desenvolupar tècniques i hàbits 

d’estudi .

Generar en l’alumnat motivació, 

autoconfiança i interès vers 

l’aprenentatge .

Vincular les famílies en el 

seguiment escolar dels fills.

No hi ha 

informació

De 1r a 6è 

d’educació 

primària.

Atenció psicosocial Gratuït o 

quasi 

gratuït

Mapa de recursos de suport escolar a Barcelona 2015. Districte de Ciutat Vella
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Districte Ciutat Vella
Mapa de recursos de suport escolar a Barcelona

Característiques dels recursos de suport escolar del districte

Nom del 

recurs
Tipus

Alumnat 

atès a la 

ciutat

Alumnat 

atès a 

Ciutat Vella

Districtes on 

actua

Ubicació a 

Ciutat Vella

Objectius principals del 

reforç

Hores 

setmanals 

de reforç

Nivells 

educatius 

atesos

Activitats 

addicionals
Preu

Casal de Joves de 

la Barceloneta

(Càritas Diocesana

de Barcelona)

Integració social 

amb suport escolar

31 20 Ciutat Vella

Gràcia

Sant Andreu

Sant Martí

Pg. Joan de Borbó, 

100

Reforçar competències de base 

necessàries per seguir el curs 

escolar: lectoescriptura, 

matemàtiques, etc. 

Reforçar el procés d’aprenentatge

de la llengua entre l’alumnat

nouvingut

Desenvolupar tècniques i hàbits

d’estudi

Generar en l’alumnat motivació, 

autoconfiança i interès vers

l’aprenentatge

Generar un espai de socialització i

integració beneficiós per l’alumnat

Variable en 

funció de les 

necessitats o 

de les 

demandes de 

cada alumne

Batxillerat

Cicles 

Formatius

Altres cursos

Activitats 

esportives Atenció 

psicosocial 

Educació en hàbits 

d'higiene, 

comportament, etc. 

Servei de berenar 

o altres àpats 

Servei de dutxes 

o/i bugaderia 

Prestacions 

econòmiques

Tallers recreatius 

oberts (ex. cuina, 

teatre, fotografia, 

etc.)

Gratuït

CiberCaixa, Tens 

Talent (Fundació 

de l'Esperança-

Obra Social "la 

Caixa")

Integració social 

amb suport escolar

32 20 Ciutat Vella

Eixample

Sants-Montjuïc

Horta-Guinardó

Nou Barris

Sant Andreu

Palma de Sant

Just, 4, baixos

Portar al dia els deures del curs 

escolar 

Reforçar competències de base 

necessàries per seguir el curs 

escolar: lectoescriptura, 

matemàtiques, etc. 

Generar en l’alumnat motivació, 

autoconfiança i interès vers

l’aprenentatge

Proporcionar un espai i un ambient 

idonis per a l'estudi

Facilitar les transicions educatives, 

com el pas de la primària a la 

secundària

Més de 5 hores

setmanals

De 1r a 6è de 

primària

Activitats

esportives Atenció

psicosocial

Educació en hàbits

d'higiene, 

comportament, etc. 

Servei de berenar

o altres àpats

Servei de dutxes

o/i bugaderia

Prestacions

econòmiques

Tallers recreatius

oberts (ex. cuina, 

teatre, fotografia, 

etc.)

Gratuït

Mapa de recursos de suport escolar a Barcelona 2015. Districte de Ciutat Vella
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Districte Ciutat Vella
Mapa de recursos de suport escolar a Barcelona

Característiques dels recursos de suport escolar del districte

Nom del 

recurs
Tipus

Alumnat 

atès a la 

ciutat

Alumnat 

atès a 

Ciutat Vella

Districtes on 

actua

Ubicació a 

Ciutat Vella

Objectius principals del 

reforç

Hores 

setmanals 

de reforç

Nivells 

educatius 

atesos

Activitats 

addicionals
Preu

CO Adolescent 

(COA) (Casal dels

Infants per l'Acció

Social als Barris)

Integració social 

amb suport escolar

91 91 Ciutat Vella C/ Junta de 

Comerç, 16 baixos

C/ Sant Pau, 114-

116 baixos

Portar al dia els deures del curs 

escolar 

Reforçar competències de base 

necessàries per seguir el curs 

escolar: lectoescriptura, 

matemàtiques, etc. Desenvolupar

tècniques i hàbits d’estudi

Oferir mentoria / acompanyament

personalitzat

Aprendre des d’altres

metodologies educatives: 

experimentació, joc, resolució de 

casos, etc

Entre 3 i 5 

hores

setmanals

De 1r a 6è de 

primària

Activitats 

esportives Atenció 

psicosocial 

Educació en hàbits 

d'higiene, 

comportament, etc. 

Servei de berenar 

o altres àpats

Totalment 

gratuït

CO Aula d'Estudi 

(Associació 

l'Esquitx)

Integració social 

amb suport escolar

10 10 Ciutat Vella Plaça Pons i 

Clerch, 4
No hi ha informació No hi ha 

informació

De 1r a 4t 

d’ESO

No No hi ha 

informació

Mapa de recursos de suport escolar a Barcelona 2015. Districte de Ciutat Vella
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Mapa de recursos de suport escolar a Barcelona

Característiques dels recursos de suport escolar del districte

Nom del 

recurs
Tipus

Alumnat 

atès a la 

ciutat

Alumnat 

atès a 

Ciutat Vella

Districtes on 

actua

Ubicació a 

Ciutat Vella

Objectius principals del 

reforç

Hores 

setmanals 

de reforç

Nivells 

educatius 

atesos

Activitats 

addicionals
Preu

CO Compartir-

Estudi assistit

(Associació

Gabella)

Integració social 

amb suport escolar

80 80 Ciutat Vella Carrer Rull num. 9 Portar al dia els deures del curs 

escolar 

Reforçar competències de base 

necessàries per seguir el curs 

escolar: lectoescriptura, 

matemàtiques, etc. 

Reforçar el procés d’aprenentatge 

de la llengua entre l’alumnat 

nouvingut Desenvolupar tècniques 

i hàbits d’estudi 

Generar en l’alumnat motivació, 

autoconfiança i interès vers 

l’aprenentatge

Entre 3 i 5 

hores 

setmanals

De 1r a 6è de 

primària

Activitats d’esplai

o d’esbarjo

Activitats

esportives

Educació en hàbits

d'higiene, 

comportament, etc. 

Servei de berenar

o altres àpats

Treball social amb

les families

Gratuït

CO Espai 

Socioeducatiu Aula 

Oberta (Associació 

Educativa Integral 

del Raval)

Integració social 

amb suport escolar

52 40 Ciutat Vella

Eixample

Sants-Montjuïc

Rambla del Raval, 

7

Portar al dia els deures del curs 

escolar

Superar els exàmens del curs 

escolar 

Reforçar competències i

coneixements de base necessaris

per poder seguir el curs escolar: 

lectoescriptura, matemàtiques, etc. 

Generar en l’alumnat motivació, 

autoconfiança i interès vers

l’aprenentatge

Proporcionar un espai i un ambient 

idonis per a l'estudi

No hi ha 

informació

3r i 4t d’ESO i

Batxillerat

Activitats

esportives Atenció

psicosocial

Educació en hàbits

d'higiene, 

comportament, etc. 

Servei de berenar

o altres àpats

Tallers educatius

amb diferents

continguts.

És gratuït o 

quasi 

gratuït

Mapa de recursos de suport escolar a Barcelona 2015. Districte de Ciutat Vella
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Característiques dels recursos de suport escolar del districte

Nom del 

recurs
Tipus

Alumnat 

atès a la 

ciutat

Alumnat 

atès a 

Ciutat Vella

Districtes on 

actua

Ubicació a 

Ciutat Vella

Objectius principals del 

reforç

Hores 

setmanals 

de reforç

Nivells 

educatius 

atesos

Activitats 

addicionals
Preu

CO Glamparetes i

Casal

d'Adolescents de la 

Barceloneta

(Càritas Diocesana

de Barcelona)

Integració social 

amb suport escolar

43 43 Ciutat Vella C/Almirall Cervera

8-10

Reforçar competències de base 

necessàries per seguir el curs 

escolar: lectoescriptura, 

matemàtiques, etc. 

Reforçar el procés d’aprenentatge

de la llengua entre l’alumnat

nouvingut Desenvolupar tècniques

i hàbits d’estudi

Generar en l’alumnat motivació, 

autoconfiança i interès vers

l’aprenentatge

Generar un espai de socialització i

integració beneficiós per l’alumnat

Entre 3 i 5 

hores

setmanals

De 1r a 4t 

d’ESO

Activitats d’esplai

o d’esbarjo

Activitats

esportives

Atenció psicosocial

Educació en hàbits

d'higiene, 

comportament, etc. 

Servei de berenar

o altres àpats

Servei de dutxes

o/i bugaderia

Treball social amb

les famílies

Gratuït

CO Infantil (Casal 

dels Infants per 

l'Acció Social als 

Barris)

Integració social 

amb suport escolar

77 77 Ciutat Vella reina amàlia 22 
baixos

Portar al dia els deures del curs 

escolar 

Reforçar competències de base 

necessàries per seguir el curs 

escolar: lectoescriptura, 

matemàtiques, etc. 

Aprendre des d’altres

metodologies educatives: 

experimentació, joc, resolució de 

casos, etc

Reforçar el vincle de confiança

entre l’alumnat i els educadors o 

referents de l’entitat Proporcionar

un espai i un ambient idonis per a 

l'estudi

Entre 3 i 5 

hores

setmanals

De 3r a 6è de 

primària

Activitats d’esplai

o d’esbarjo

Activitats

esportives Atenció

psicosocial

Educació en hàbits

d'higiene, 

comportament, etc.

Servei de berenar

o altres àpats

Prestacions

econòmiques

Treball social amb

les famílies

Gratuït

Mapa de recursos de suport escolar a Barcelona 2015. Districte de Ciutat Vella
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Mapa de recursos de suport escolar a Barcelona

Característiques dels recursos de suport escolar del districte

Nom del 

recurs
Tipus

Alumnat 

atès a la 

ciutat

Alumnat

atès a 

Ciutat Vella

Districtes on 

actua

Ubicació a 

Ciutat Vella

Objectius principals del 

reforç

Hores 

setmanals 

de reforç

Nivells 

educatius 

atesos

Activitats 

addicionals
Preu

CO Joan Salvador 

Gavina (Fundació

Joan Salvador 

Gavina)

Integració social 

amb suport escolar

130 100 Ciutat Vella

Eixample

Sants-Montjuïc

C/ Om 13-17 

baixos

Portar al dia els deures del curs 

escolar Reforçar competències de 

base necessàries per seguir el curs 

escolar: lectoescriptura, 

matemàtiques, etc. Desenvolupar 

tècniques i hàbits d’estudi 

Generar en l’alumnat motivació, 

autoconfiança i interès vers 

l’aprenentatge 

Proporcionar un espai i un ambient 

idonis per a l'estudi

Variable en 

funció de les 

necessitats o 

de les 

demandes de 

cada alumne

Primària, ESO i 

Batxillerat

Activitats d’esplai 

o d’esbarjo 

Activitats 

esportives Atenció 

psicosocial 

Educació en hàbits 

d'higiene, 

comportament, etc. 

Servei de berenar 

o altres àpats 

Servei de dutxes 

o/i bugaderia 

Prestacions 

econòmiques 

Treball social amb 

les famílies Tallers 

recreatius oberts 

(ex. cuina, teatre, 

fotografia, etc.)

Gratuït

CO Petita Infància 

(Casal dels Infants 

per l'Acció Social 

als Barris)

Integració social 

amb suport escolar

34 30 Ciutat Vella

Eixample

Sants-Montjuïc

Carrer Reina 

Amàlia 22

Portar al dia els deures del curs 

escolar Reforçar competències de 

base necessàries per seguir el curs 

escolar: lectoescriptura, 

matemàtiques, etc. 

Reforçar el procés d’aprenentatge

de la llengua entre l’alumnat

nouvingut Desenvolupar tècniques

i hàbits d’estudi

Proporcionar un espai i un ambient 

idonis per a l'estudi

Entre 3 i 5 

hores

setmanals

1r i 2n de 

primària

Activitats d’esplai

o d’esbarjo

Activitats

esportives

Educació en hàbits

d'higiene, 

comportament, etc. 

Servei de berenar

o altres àpats

Tallers recreatius

oberts (ex. cuina, 

teatre, fotografia, 

etc.)

Gratuït

CO Tria Programa 

de Suport a 

l'escolarització 

"TRIA Estudi" 

(Fundació Comtal)

Integració social 

amb suport escolar

136 136 Ciutat Vella Sant Pere Mitjà 81, 

baixos

Portar al dia els deures del curs 

escolar 

Reforçar competències de base 

necessàries per seguir el curs 

escolar: lectoescriptura, 

matemàtiques, etc.

Desenvolupar tècniques i hàbits 

d’estudi 

Generar en l’alumnat motivació, 

autoconfiança i interès vers 

l’aprenentatge 

Proporcionar un espai i un ambient 

idonis per a l'estudi

Dues hores 

setmanals
Primària, ESO i 

Batxillerat

Activitats d’esplai

o d’esbarjo

Activitats

esportives Atenció

psicosocial

Educació en hàbits

d'higiene, 

comportament, etc. 

Servei de berenar

o altres àpats

Matrícula

inicial

Mapa de recursos de suport escolar a Barcelona 2015. Districte de Ciutat Vella
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Característiques dels recursos de suport escolar del districte

Nom del 

recurs
Tipus

Alumnat 

atès a la 

ciutat

Alumnat 

atès a 

Ciutat Vella

Districtes on 

actua

Ubicació a 

Ciutat Vella

Objectius principals del 

reforç

Hores 

setmanals 

de reforç

Nivells 

educatius 

atesos

Activitats 

addicionals
Preu

Escola de la Pau 

(Comunitat de Sant

Egidi)

Integració social 

amb suport escolar

50 40 Ciutat Vella

Fora de la ciutat

Sant Miquel, 39 Reforçar el procés d’aprenentatge 

de la llengua entre l’alumnat 

nouvingut 

Desenvolupar tècniques i hàbits 

d’estudi 

Oferir mentoria / acompanyament 

personalitzat 

Generar en l’alumnat motivació, 

autoconfiança i interès vers 

l’aprenentatge 

Proporcionar un espai i un ambient 

idonis per a l'estudi

Dues hores 

setmanals

Tots els cursos 

de primària i 

ESO

Activitats d’esplai 

o d’esbarjo 

Educació en hàbits 

d'higiene, 

comportament, etc. 

Servei de berenar 

o altres àpats

Matrícula 

inicial de 

12 €

Franja Raval Integració social 

amb suport escolar

38 25 Ciutat Vella

Sants-Montjuïc

C/ Reina Amàlia, 

31.

Portar al dia els deures del curs 

escolar 

Desenvolupar tècniques i hàbits

d’estudi

Generar un espai de socialització i

integració beneficiós per l’alumnat

Reforçar el vincle de confiança

entre l’alumnat i els educadors o 

referents de l’entitat

Proporcionar un espai i un ambient 

idonis per a l'estudi

Més de 5 hores

setmanals

5è i 6è de 

primària i 1r i 

2n d’ESO

Activitats d’esplai 

o d’esbarjo 

Activitats 

esportives 

Educació en hàbits 

d'higiene, 

comportament, etc. 

Servei de dutxes 

o/i bugaderia 

Treball social amb 

les famílies 

Tallers recreatius 

oberts (ex. cuina, 

teatre, fotografia, 

etc.)

Quota 

trimestral 

de 9,80€

Fundació Social del 

Raval

Integració social 

amb suport escolar

62 40 Ciutat Vella

Sants-Montjuïc

Eixample

C/Bisbe Laguarda1 

A i 1 C

Portar al dia els deures del curs 

escolar 

Reforçar competències de base 

necessàries per seguir el curs 

escolar: lectoescriptura, 

matemàtiques, etc. 

Desenvolupar tècniques i hàbits 

d’estudi 

Oferir mentoria / acompanyament 

personalitzat 

Generar en l’alumnat motivació, 

autoconfiança i interès vers 

l’aprenentatge

Una hora o 

hora i mitja 

setmanal

Tots els cursos

de primària i

ESO

Educació en hàbits

d'higiene, 

comportament, etc. 

Servei de berenar

o altres àpats

Treball social amb

les famílies

Casal de tardes i

per Setmana Santa 

i estiu

Variable en

funció dels

ingressos

de la 

família
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Característiques dels recursos de suport escolar del districte

Nom del 

recurs
Tipus

Alumnat 

atès a la 

ciutat

Alumnat 

atès a 

Ciutat Vella

Districtes on 

actua

Ubicació a 

Ciutat Vella

Objectius principals del 

reforç

Hores 

setmanals 

de reforç

Nivells 

educatius 

atesos

Activitats 

addicionals
Preu

Programa Caixa

Proinfància

(Fundació Escola 

Cristiana)

Integració social 

amb suport escolar

436 137 Ciutat Vella

Eixample

Sants-Montjuïc

Nou Barris

Sant Andreu

Sant Martí

Escola Cintra

Gabella

Labouré

Escola Verdún

Portar al dia els deures del curs 

escolar 

Superar els exàmens del curs 

escolar 

Reforçar competències de base 

necessàries per seguir el curs 

escolar: lectoescriptura, 

matemàtiques, etc. 

Reforçar el procés d’aprenentatge 

de la llengua entre l’alumnat 

nouvingut Desenvolupar tècniques 

i hàbits d’estudi

Entre 3 i 5 

hores 

setmanals

Tots els cursos 

de primària, 

ESO i educació 

especial

Activitats 

esportives

Atenció 

psicosocial 

Prestacions 

econòmiques 

Treball social amb 

les famílies

Gratuït

Programa de 

suport educatiu de 

Adolescents 

(Fundació de 

l'Esperança-Obra 

Social "la Caixa")

Integració social 

amb suport escolar

11 11 Ciutat Vella C/Bellafila, 4 Portar al dia els deures del curs 

escolar 

Reforçar competències de base 

necessàries per seguir el curs 

escolar: lectoescriptura, 

matemàtiques, etc. 

Generar en l’alumnat motivació, 

autoconfiança i interès vers 

l’aprenentatge 

Proporcionar un espai i un ambient 

idonis per a l'estudi 

Facilitar les transicions educatives, 

com el pas de la primària a la 

secundària

Més de 5 hores 

setmanals

De 1r a 4t 

d’ESO

Activitats d’esplai 

o d’esbarjo 

Educació en hàbits 

d'higiene, 

comportament, etc. 

Prestacions 

econòmiques 

Treball social amb 

les famílies

Gratuït

Som-hi (Fundació 

Migra Studium)
Integració social 

amb suport escolar

25 25 Ciutat Vella Carrer Palau 3 Reforçar competències de base 

necessàries per seguir el curs 

escolar: lectoescriptura, 

matemàtiques, etc. 

Reforçar el procés d’aprenentatge

de la llengua entre l’alumnat

nouvingut Desenvolupar tècniques

i hàbits d’estudi

Oferir mentoria / acompanyament

personalitzat Aprendre des d’altres

metodologies educatives: 

experimentació, joc, resolució de 

casos, etc

Entre 3 i 5 

hores

setmanals

Primària i 1r i

2n d’ESO

Activitats d’esplai

o d’esbarjo

Atenció psicosocial

Educació en hàbits

d'higiene, 

comportament, etc. 

Servei de berenar

o altres àpats

Gratuït
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Característiques dels recursos de suport escolar del districte

Nom del 

recurs
Tipus

Alumnat 

atès a la 

ciutat

Alumnat 

atès a 

Ciutat Vella

Districtes on 

actua

Ubicació a 

Ciutat Vella

Objectius principals del 

reforç

Hores 

setmanals 

de reforç

Nivells 

educatius 

atesos

Activitats 

addicionals
Preu

Suport educatiu per 

a nens i

adolescents del 

Casc Antic 

(Fundación Adsis)

Integració social 

amb suport escolar

71 71 Ciutat Vella C/Sant Pere Mitjà, 

52, Baixos

C/ Assaonadors, 

20 Baixos

Portar al dia els deures del curs 

escolar 

Oferir mentoria / acompanyament 

personalitzat 

Generar en l’alumnat motivació, 

autoconfiança i interès vers 

l’aprenentatge 

Generar un espai de socialització i 

integració beneficiós per l’alumnat 

Reforçar el vincle de confiança 

entre l’alumnat i els educadors o 

referents de l’entitat

Més de 5 hores 

setmanals

Primària, ESO, 

batxillerat, 

cicles formatius 

i programes 

especials.

Activitats d’esplai 

o d’esbarjo 

Activitats 

esportives Atenció 

psicosocial 

Educació en hàbits 

d'higiene, 

comportament, etc. 

Servei de berenar 

o altres àpats 

Prestacions 

econòmiques 

Treball social amb 

les famílies

Gratuït

Casal Infantil 

Drassanes

Lleure amb suport 

escolar

46 46 Ciutat Vella C/ Nou de la 

Rambla, 43

Portar al dia els deures del curs 

escolar 

Superar els exàmens del curs 

escolar 

Reforçar competències de base 

necessàries per seguir el curs 

escolar: lectoescriptura, 

matemàtiques, etc. Desenvolupar

tècniques i hàbits d’estudi

Generar en l’alumnat motivació, 

autoconfiança i interès vers

l’aprenentatge

Més de 5 hores

setmanals
Tots els cursos

de primària i

altres cursos

Activitats d’esplai 

o d’esbarjo 

Activitats 

esportives 

Educació en hàbits 

d'higiene, 

comportament, etc. 

Tallers recreatius 

oberts (ex. cuina, 

teatre, fotografia, 

etc.)

9.28 €

trimestrals

(suport

escolar i

activitats

lúdiques)

Espai de Deures

(Associació per a 

joves TEB)

Lleure amb suport 

escolar

98 75 Ciutat Vella

Eixample

Sants-Montjuïc

C/ Salvadors n6 bx Portar al dia els deures del curs 

escolar 

Reforçar el procés d’aprenentatge 

de la llengua entre l’alumnat 

nouvingut 

Desenvolupar tècniques i hàbits 

d’estudi 

Generar en l’alumnat motivació, 

autoconfiança i interès vers 

l’aprenentatge 

Generar un espai de socialització i 

integració beneficiós per l’alumnat

Més de 5 hores 

setmanals

5è i 6è de 

primària, tots 

els cursos

d’ESO, 

batxillerat, 

cicles formatius

i programes

especials

Activitats d’esplai

o d’esbarjo

Activitats

esportives

Educació en hàbits

d'higiene, 

comportament, etc. 

Tallers recreatius

oberts (ex. cuina, 

teatre, fotografia, 

etc.)

Gratuït

Mapa de recursos de suport escolar a Barcelona 2015. Districte de Ciutat Vella
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Característiques dels recursos de suport escolar del districte

Nom del 

recurs
Tipus

Alumnat 

atès a la 

ciutat

Alumnat 

atès a 

Ciutat Vella

Districtes on 

actua

Ubicació a 

Ciutat Vella

Objectius principals del 

reforç

Hores 

setmanals 

de reforç

Nivells 

educatius 

atesos

Activitats 

addicionals
Preu

PAE (Fundació

Catalunya La 

Pedrera)

Lleure amb suport

escolar

55 55 Ciutat Vella C/Sant Pau,114-

116

Portar al dia els deures del curs 

escolar 

Superar els exàmens del curs 

escolar 

Reforçar competències de base 

necessàries per seguir el curs 

escolar: lectoescriptura, 

matemàtiques, etc.

Desenvolupar tècniques i hàbits 

d’estudi 

Generar en l’alumnat motivació, 

autoconfiança i interès vers 

l’aprenentatge

Més de 5 hores 

setmanals

Tots els cursos 

de primària

Tallers recreatius 

oberts (ex. cuina, 

teatre, fotografia, 

etc.)

Gratuït

Programa 1@1 de 

millora personal 

(BRAVAL, 

Iniciatives de 

Solidaritat i 

Promoció)

Lleure amb suport 

escolar

140 100 Ciutat Vella

Eixample

Sants-Montjuïc

C/ Cera, 51 baixos Portar al dia els deures del curs 

escolar 

Superar els exàmens del curs 

escolar 

Reforçar competències de base 

necessàries per seguir el curs 

escolar: lectoescriptura, 

matemàtiques, etc. 

Reforçar el procés d’aprenentatge

de la llengua entre l’alumnat

nouvingut

Desenvolupar tècniques i hàbits

d’estudi

Més de 5 hores

setmanals

3r, 4t, 5è i 6è 

de primària; 

tots els cursos

d’ESO, 

batxillerat i

cicles formatius

Activitats d’esplai 

o d’esbarjo 

Activitats 

esportives 

Educació en hàbits 

d'higiene, 

comportament, etc. 

Tallers recreatius 

oberts (ex. cuina, 

teatre, fotografia, 

etc.)

Variable en

funció dels

ingressos

de la 

família

Programa infancia i 

adolescència (Bayt 

al Thaqafa)

Lleure amb suport 

escolar

43 40 Ciutat Vella

Sant Martí

c/ Princesa n 14 ,1 Portar al dia els deures del curs 

escolar 

Superar els exàmens del curs 

escolar 

Reforçar competències de base 

necessàries per seguir el curs 

escolar: lectoescriptura, 

matemàtiques, etc. 

Reforçar el procés d’aprenentatge 

de la llengua entre l’alumnat 

nouvingut 

Generar un espai de socialització i 

integració beneficiós per l’alumnat

Més de 5 hores 

setmanals

Primària, ESO, 

batxillerat, 

cicles formatius

i programes

especials.

Activitats d’esplai

o d’esbarjo

Activitats

esportives Servei

de berenar o altres

àpats

Classes urdu i àrab

Gratuït

Mapa de recursos de suport escolar a Barcelona 2015. Districte de Ciutat Vella
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Característiques dels recursos de suport escolar del districte

Nom del 

recurs
Tipus

Alumnat 

atès a la 

ciutat

Alumnat 

atès a 

Ciutat Vella

Districtes on 

actua

Ubicació a 

Ciutat Vella

Objectius principals del 

reforç

Hores 

setmanals 

de reforç

Nivells 

educatius 

atesos

Activitats 

addicionals
Preu

Programes de 

Triatló per la 

Inserció

(Associació

Superacció)

Lleure amb suport

escolar

60 40 Ciutat Vella

Sant Andreu

Sant MArtí

No hi ha informació Aprendre des d’altres 

metodologies educatives: 

experimentació, joc, resolució de 

casos, etc. 

Generar en l’alumnat motivació, 

autoconfiança i interès vers 

l’aprenentatge 

Generar un espai de socialització i 

integració beneficiós per a 

l’alumnat 

Reforçar el vincle de confiança 

entre l’alumnat i els educadors

No hi ha 

informació

3r i 4t d’ESO, 

batxillerat i 

cicles formatius

Activitats d’esplai 

o d’esbarjo 

Activitats 

esportives

És gratuït o 

quasi 

gratuït

Ràdio i edició de 

vídeo com a reforç 

de competències 

bàsiques 

(Ravalnet)

Lleure amb suport 

escolar

20 20 Ciutat Vella Dels Salvador, 6, 

baixos

Reforçar competències i

coneixements de base necessaris

per poder seguir el curs escolar: 

lectoescriptura, matemàtiques, etc. 

Reforçar el procés d’aprenentatge

de la llengua entre l’alumnat

nouvingut Aprendre des d’altres

metodologies educatives: 

experimentació, joc, resolució de 

casos, etc. 

Generar en l’alumnat motivació, 

autoconfiança i interès vers

l’aprenentatge

Generar un espai de socialització i

integració beneficiós per a 

l’alumnat

No hi ha 

informació

5è i 6è de 

primària i 1r i

2n d’ESO

Tallers recreatius

oberts (ex. cuina, 

teatre, fotografia, 

etc.)

És gratuït o 

quasi 

gratuït

Mapa de recursos de suport escolar a Barcelona 2015. Districte de Ciutat Vella
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Característiques dels recursos de suport escolar del districte

Nom del 

recurs
Tipus

Alumnat 

atès a la 

ciutat

Alumnat 

atès a 

Ciutat Vella

Districtes on 

actua

Ubicació a 

Ciutat Vella

Objectius principals del 

reforç

Hores 

setmanals 

de reforç

Nivells 

educatius 

atesos

Activitats 

addicionals
Preu

Acompanya a un 

infant (AFEV)

Mentoria i atenció

individual

62 14 Ciutat Vella

Sant Andreu

Sant Martí

Al domicili de 

l’alumne; escoles o 

instituts; a seus

d’altres entitats; a 

esquipaments

públics; Escola 

Mediterrània; Casal

de Joves Palau 

Alòs:

Desenvolupar tècniques i hàbits 

d’estudi 

Oferir mentoria / acompanyament 

personalitzat 

Generar en l’alumnat motivació, 

autoconfiança i interès vers 

l’aprenentatge 

Facilitar les transicions educatives, 

com el pas de la primària a la 

secundària

Variable en 

funció de les 

necessitats o 

de les 

demandes de 

cada alumne

Tots els cursos 

de primària i 

ESO

Tallers artístics de 

circ (Baró de Viver 

- Ateneu Popular 

9barris) i de música 

(Barceloneta -

XAMFRÀ)

Gratuït

Projecte Coach 

(Fundació Èxit)

Mentoria i atenció 

individual

121 Sense dades Ciutat Vella

Horta-Guinardó

Nou BArris

Sant Martí

De fora de la ciutat

Empreses

Pelai 44, 3a planta

Oferir mentoria / acompanyament

personalitzat

Generar en l’alumnat motivació, 

autoconfiança i interès vers

l’aprenentatge

Generar un espai de socialització i

integració beneficiós per l’alumnat

Coaching amb voluntaris

corporatius per orientació i

motivació envers continuïtat

estudis de cara a futura feina

Dues hores 

setmanals

Programes 

especials 

(PQPI, PTT, 

etc.)

Projectes inserció 

sociolaboral

Gratuït

Projecte Rossinyol 

(Servei Solidari per 

la Inclusió Social)

Mentoria i atenció 

individual

40 13 Ciutat Vella

Sants-Montjuïc

Nou Barris

Les activitats en 

porten a terme a 

tota la la ciutat, 

segons decideixin 

les parelles

Oferir mentoria / acompanyament

personalitzat

Generar en l’alumnat motivació, 

autoconfiança i interès vers

l’aprenentatge

Generar un espai de socialització i

integració beneficiós per l’alumnat

Ampliar les seves expectatives

acadèmiques

Entre 3 i 5 

hores

setmanals

5è i 6è de 

primària i 1r i

2n d’ESO

Mentoria en el 

lleure

Gratuït

No s’inclouen en aquesta taula els recursos de suport escolar propis d’AMPA i direccions d’escoles

Sense informació de:

•Espai d’Inclusió i Formació Casc Antic (EICA), Reforç educatiu (Fundación Ibn Battuta), Associació Amical d'Immigrants Marroquins a Catalunya, 1@1 (Terral, Rava en acció)

Mapa de recursos de suport escolar a Barcelona 2015. Districte de Ciutat Vella


